
O conselheiro Fernando Guimarães do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) comentou a 
decisão de suspender o reajuste da tarifa de água e esgoto. O aumento estava previsto 

para vigorar a partir da próxima sexta-feira (17). Relator acolheu argumentos Inspeto-
ria de Controle Externo do TCE-PR, que fiscaliza a Sanepar. 
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‘‘Os brasileiros de várias regiões do País já enfrentaram as 
dificuldades impostas por uma crise hídrica. Também continua 
presente na memória da população da Região Metropolitana de 
São Paulo o período de falta de água enfrentado a partir de 2014 
na localidade. Os moradores que se deparam com essa situação 
precisam mudar hábitos e focar na economia de água. Mas o País 
não está livre de novos períodos sem disponibilidade suficiente de 
água, conforme aponta o Plano Nacional de Segurança Hídrica, 
recentemente divulgado pelo governo federal.

O documento alerta que aproximadamente 55 milhões de 
brasileiros de regiões urbanas podem enfrentar falta de água em 
2035 se nada for feito para mudar esse cenário. Para evitar o pior, 
o País precisa investir R$ 27,5 bilhões nos próximos 15 anos em 
99 projetos como sistemas adutores, barragens, canais e eixos de 
integração das bacias hidrográficas. Essas intervenções são fun-
damentais para aumentar a oferta de água nas regiões apontadas 
pelo levantamento.

Outras iniciativas também podem ajudar a reduzir os riscos 
de estresse hídrico. Um deles é um programa para a redução de 
perdas. O País ainda desperdiça água que recebe um tratamento 
muito dispendioso. A média nacional de perdas chega próximo a 
40% do que é produzido. 

A gestão dos recursos hídricos deve ainda incentivar o reuso 
de água nas cidades. Alguns municípios já perceberam a impor-
tância de usar esse recurso para a limpeza de praças e irrigação 
de jardins. Essas medidas precisam inclusive ser ampliadas e até 
mesmo previstas em uma legislação, que contribua para incentivar 
também o reuso na agricultura, um dos setores que apresenta um 
dos maiores indicadores de consumo de água.

A falta de água pode se tornar um dos grandes problemas para 
as próximas gerações. Por isso, as medidas preventivas precisam 
ser adotadas urgentemente. Caso contrário, corremos o risco de 
levar um futuro muito nebuloso para as futuras gerações. 

Crise hídrica no horizonte ‘‘
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A demanda mundial por produtos do agro - alimentos, fi bras 
ou bioenergia - ainda vai crescer e são poucos países no mundo 
capazes de atender esse crescimento.

O principal deles é o Brasil, mas para isso precisamos de um 
novo sistema político baseado em homens com ideais diferentes do 
passado, onde imperava o toma lá dá cá, uma política de votos em 
troca de favores ou cargos políticos ou qualquer tipo de benesse.

Com a revolução chegando ao campo, o País deverá entrar 
nesse ambiente da quarta revolução industrial, chegando a nossa 
oportunidade de assistirmos a uma nova onda de crescimento, 
onde teremos um salto na gestão da produção rural.

A expansão acelerada de tecnologias disruptivas nos países 
avançados questiona os modelos de produção e serviços construí-
dos pela indústria do século XX, gera mudanças no comportamento 
dos mercados consumidores e aponta para mudanças econômicas 
e sociais profundas, incluindo a atividade no campo e a produção 
de alimentos.

A digitalização, a conectividade e automação acelerada desar-
ticulam indústrias e alteram os padrões de competitividade. Para 
o Brasil, a diferença entre ser competitivo e permanecer no atraso 
depende da capacidade de aproveitar as oportunidades abertas 
pelo ciclo atual.

Se os políticos faltarem, estaremos perdendo mais uma opor-
tunidade de chegar ao nosso futuro. Temos que fi car atentos, uma 
vez que no nosso país existem no Brasil fazendas de proporções 
gigantescas, o agronegócio é pauta de discussão obrigatória e, 
sobretudo, urgente, entre todos os atores envolvidos com o tema. 
O agronegócio é responsável por 33% do PIB e por 42% das expor-
tações totais do Brasil, gerando cerca de 37% dos empregos em 
todo o território nacional.

Há cerca de uma década o agronegócio brasileiro tem se con-
solidado como o principal setor que sustenta a economia do País. 

A nossa conclusão é de que o Brasil tem tudo para deslanchar, 
especialmente no agronegócio e que o debate político ganharia 
muito se deixassem de ideologias do passado para nos concen-
trarmos nas exigências e oportunidades do nosso século.
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‘‘ Os brasileiros de várias regiões do País já enfrentaram as 
dificuldades impostas por uma crise hídrica. Também continua 
presente na memória da população da Região Metropolitana de 
São Paulo o período de falta de água enfrentado a partir de 2014 
na localidade. Os moradores que se deparam com essa situação 
precisam mudar hábitos e focar na economia de água. Mas o País 
não está livre de novos períodos sem disponibilidade suficiente de 
água, conforme aponta o Plano Nacional de Segurança Hídrica, 
recentemente divulgado pelo governo federal.

O documento alerta que aproximadamente 55 milhões de 
brasileiros de regiões urbanas podem enfrentar falta de água em 
2035 se nada for feito para mudar esse cenário. Para evitar o pior, 
o País precisa investir R$ 27,5 bilhões nos próximos 15 anos em 
99 projetos como sistemas adutores, barragens, canais e eixos de 
integração das bacias hidrográficas. Essas intervenções são fun-
damentais para aumentar a oferta de água nas regiões apontadas 
pelo levantamento.

Outras iniciativas também podem ajudar a reduzir os riscos 
de estresse hídrico. Um deles é um programa para a redução de 
perdas. O País ainda desperdiça água que recebe um tratamento 
muito dispendioso. A média nacional de perdas chega próximo a 
40% do que é produzido. 

A gestão dos recursos hídricos deve ainda incentivar o reuso 
de água nas cidades. Alguns municípios já perceberam a impor-
tância de usar esse recurso para a limpeza de praças e irrigação 
de jardins. Essas medidas precisam inclusive ser ampliadas e até 
mesmo previstas em uma legislação, que contribua para incentivar 
também o reuso na agricultura, um dos setores que apresenta um 
dos maiores indicadores de consumo de água.

A falta de água pode se tornar um dos grandes problemas para 
as próximas gerações. Por isso, as medidas preventivas precisam 
ser adotadas urgentemente. Caso contrário, corremos o risco de 
levar um futuro muito nebuloso para as futuras gerações. 

Crise hídrica no horizonte‘‘
Do presidente Jair 
Bolsonaro para o 
presidente do Banco 
do Brasil, Rubem 
Novaes, na abertura 
do Agrishow, ontem, 
ao pedir redução nos 
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agropecuário. 
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patriotismo 
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Candidato virtual
Já dito aqui em edições anteriores, o PDT em todo o 
Paraná, inclusive em Umuarama, está passando por uma 
reestruturação. No diretório municipal é presidida pelo 
vereador Deybson Bitencourt, que tem sérias intenções em 
Se lançar candidato a prefeito.
Por enquanto é apenas um candidato virtual. Deybson já 
foi presidente estadual do PDT Jovem e pouco a pouco 
está subindo as escadarias da política no âmbito municipal.

A Assembleia Legis-
lativa do Paraná (Alep) 
promoveu ontem (terça-
-feira, 14), pela manhã, 
uma audiência pública 
para debater a proibição 
da utilização de canudos 
e copos confeccionados 
em material plástico 
descartável. A iniciativa 
é dos deputados Paulo 
Litro (PSDB), Emerson 
Bacil (PSL) e Goura (PDT).

O objetivo é apre-
sentar a atual realidade 
sobre a questão do lixo 
plástico descartável no 
Brasil e debater com 
diversos segmentos e 
setores produtivos suges-
tões para aprimorar o 
projeto de lei de número 
186/2018, que trata do 
tema e está em tramita-
ção na Assembleia.

Os organizadores da 
reunião destacam dados 
apresentados pelo relató-
rio “Solucionar a Poluição 
Plástica – Transparência e 
Responsabilização”, que 

aponta que o Brasil é o 
quarto maior produtor de 
lixo plástico do mundo. 
Porém, recicla apenas 
1,2% desse lixo, abaixo 
da média mundial de 9%. 
No total são mais de 11 
milhões de toneladas pro-
duzidos por ano no país, 
sendo 2,4 milhões descar-
tados de maneira irregular 
e 7,7 milhões destinados 
a aterros sanitários.

O deputado Paulo Litro 
ressaltou que a audiên-
cia irá contribuir para a 
construção de políticas 
públicas que minimizem 
o impacto do lixo plás-
tico no meio ambiente. 
“Exemplos como a União 
Europeia, que em 2018 
aprovou legislação para 
banir a produção de uma 
série de produtos plás-
ticos descartáveis que 
incluem canudos e copos, 
mostram que essa é uma 
tendência mundial para a 
preservação da natureza e 
bem-estar da população”.

O debate com setor produtivo é organizado pelos deputados Goura (PDT), 
Emerson Bacil (PSL) e Paulo Litro (PSDB)

Guilherme Dala Barba/Assessoria Parlamentar

Fim dos canudos 
plásticos

Aumento suspenso
Vereadores de Umuarama comemoram a decisão cautelar 
do Tribunal de Contas do Paraná que suspende o aumento 
de 12,13% nas tarifas das contas de água da Sanepar. 
Nas redes sociais eles lembram que foram feitos pedidos 
e requerimentos ao prefeito para que interviesse na 
decisão e tentasse impedir o aumento e até uma moção 
de repúdio foi votada e aprovada em sessão ordinária. 
Prefeitos de outros municípios também se mobilizaram, 
pedindo o cancelamento do reajuste.

Contexto histórico
O PDT já deixou marcada 
na história política de 
Umuarama seu legado, 
elegendo dois prefeitos 
que tomaram conta da 
administração pública 
durante 16 anos e ajudaram 
a cidade no seu alavancar 
econômico. O ‘boom’ 
imobiliário é um legado 
deixado por Moacir 
Silva e o agronegócio, 
através de programas de 
arrendamento de terras 
em uma área de arenito 
caiuá, é marca do também 
ex deputado estadual 
Fernando Scanavaca, entre 
outras tantas importantes 
conquistas destes 
administradores.

Novos projetos
O PDT de Umuarama vem 
em busca da prefeitura 
apresentando um projeto 
jovem e inovador, 
cheio de expectativas 
e propostas. Apesar de 
Deybson Bytencourt ser 
vereador de ‘primeira 

viagem’, vindo a assumir 
a cadeira no Poder 
Legislativo em sua 
primeira legislatura, já 
mostrou que conhece 
os tramites dentro e fora 
da Casa de Leis.
Em entrevistas recentes, 
vem espalhando pela 
mídia suas vontades e 
anseios, detalha sobre a 
reestruturação da sigla na 
cidade e faz um apanhado 
dos projetos do partido.

Reajuste da Copel
Entre outros assuntos, 
Bytencourt tem destacado 
a realização de uma 
reunião que aconteceu 
recentemente na Câmara 
Municipal, envolvendo 
vereadores de todo o 
Estado, que criaram uma 
comissão que debate o 
valor do ICMS cobrado nas 
contas de energia elétrica. 
Também é destaque, um 
projeto de sua autoria que 
pretende barrar a nomeação 
de condenados que já 
tiveram trânsito em julgado 
para funções no âmbito 
dos poderes Executivo e 
Legislativo municipal.
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Sem corrupção
“O respeito à moralidade e à eficiência 
administrativa não pode ficar apenas no 
discurso. Por isso, o governador Ratinho 
Junior está colocando essas medidas no 
papel e fazendo do Paraná o primeiro 
Estado do país com um programa 
dessa natureza. O recado das urnas foi 
claro: a corrupção não será tolerada 
em nenhum nível da administração 
estadual”, disse o deputado Hussein 
Bakri (PSD), líder do governo, a 
respeito da aprovação do Programa de 
Complaine pela Assembleia Legislativa.

Cortes nas universidades
A Assembleia Legislativa aprovou 
requerimento dos deputados Romanelli 
(PSB) e Professor Lemos (PT) para ouvir os 
reitores das universidades federais sobre 
os cortes de 30% das verbas de  custeio. O 
reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, 
vai falar em nome das quatros instituições 
- UFPR, UTFPR, IFPR e Unila - que apontam 
cortes de mais de R$ 120 milhões. “As 
universidades públicas constituem o 
maior sistema de formação de recursos 
humanos, produção de conhecimento, 
desenvolvimento tecnológico, prestação 
de serviços à sociedade e promoção da 
cidadania do país”, disse Romanelli.

Cortes II
São mais de 100 mil estudantes 
atendidos pelas instituições federais de 
ensino no Paraná. A UFPR e a UTFPR 
atendem 33 mil alunos cada uma; a 
Unila atende seis mil estudantes e o 
Instituto Federal do Paraná conta com 
20.199 alunos em cursos presenciais e 
10.029 à distância.  

Cascavel na frente
O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) 

adianta que Cascavel já atingiu a meta 
mínima de cobertura vacinal exigida pelo 
Ministério da Saúde e é a primeira cidade 
do Paraná com mais de 100 mil moradores a 
vacinar pelo menos 90% do público-alvo da 
campanha contra a gripe. Com 86.463 doses 
aplicadas, Cascavel já está com 90,18% 
das pessoas que pertencem aos grupos 
prioritários imunizadas.

Assembleia em Maringá
A Assembleia Legislativa se instala a 
partir de hoje até sexta-feira, 17, na 
Expoingá em Maringá. “A Assembleia 
Legislativa chega em uma das mais 
importantes feiras agropecuárias, a 
Expoingá. Os deputados estaduais vão 
participar dos debates que irão tratar 
do desenvolvimento do agronegócio 
no estado. Assim, será possível receber 
prefeitos, população e empresários para 
discutir temas importantes e propor novas 
leis para beneficiar os setores agrícola, 
pecuário e industrial do Paraná”, disse 
o presidente do legislativo, deputado 
Ademar Traiano (PSDB).

Última ação
A última ação contra o pedágio no 
Paraná tramita na 2ª Vara Federal de 
Curitiba e pede a nulidade dos aditivos 
e de diversas alterações nos contratos 
das concessões entre o Estado e as 
empresas. O processo proposto em 
2013, pelo próprio Instituto Brasil 
Transportes, presidido pelo ex-deputado 
Acir Mezzadri, ganhou força e respaldo 
nos últimos meses com as operações da 
Lava Jato e com a polêmica dos acordos 
de leniência das concessionárias com o 
Ministério Público Federal .

Alerta
Mezzadri disse que as operações 

da Lava Jato confirmaram o que o 
Instituto vem alertando há 21 anos. 
“A população do Paraná é lesada 
desde o fim da década de 90 por 
contratos contrários ao interesse 
público que foram alterados 
irregularmente. Somos obrigados 
a trafegar por estradas em pista 
simples pagando altas tarifas. Há 
um custo enorme para a produção 
paranaense que reflete em toda a 
cadeia produtiva do país”, afirma.

Sem aumento
Medida cautelar do Tribunal de Contas 
do Estado suspendeu o reajuste de 
12,13% na conta de água que passaria 
a valer a partir desta sexta-feira, 17. 
O comunicado foi feito pela própria 
Sanepar. “O reajuste é uma aberração 
travestida de uma teia de números, que 
visam distribuir lucros aos acionistas”, 
diz a inspetoria do TCE.

Câmara de Comércio
Será nesta quinta-feira, 16, em Curitiba, 
o lançamento da Câmara de Comércio 
Asiática. A câmara será presidida por 
Yao Peng Huang e teve iniciativa de 
criação de empresários brasileiros e 
asiáticos que identificaram ausência de 
representação no Sul do Brasil, visando 
fomentar e promover uma mais intensa 
relação comercial e cultural com a Ásia.

Moro e Bolsonaro
O deputado Ricardo Barros (PP-PR) disse 
que o ministro Sérgio Moro (Justiça e 
Segurança Pública) deseja o lugar do 
presidente Jair Bolsonaro (PSL). “Moro 
queria o STF. Era difícil sair de juiz de 
primeira instância para o STF. Causaria 
rejeição na corporação dos magistrados. 
Aceitou o Ministério da Justiça como 
trampolim e transição. Agora diz que 
não, desmentindo Bolsonaro, porque 
quer o lugar dele, a presidência do 
Brasil”, disse Ricardo Barros no twitter.

Da Redação ADI-PR 
Curitiba
Coluna publicada simultaneamente em 
22 jornais e portais associados. Saiba 
mais em www.adipr.com.br
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Turbulência à vista 
O até agora tranquilo céu de brigadeiro 
de Eduardo Sanovicz, presidente da 
ABEAR – Associação Brasileira de 
Empresas Aéreas, ganhou nuvens 
turvas para as próximas semanas. 
Sanovicz já prepara explicações – que 
dificilmente serão compreendidas, 
diante do humor dos executivos das 
companhias – depois de ser jogado 
na turbulência por um dos herdeiros 
da Gol Linhas Aéreas. Henrique 
Constantino, em sua delação premiada 
homologada pela Justiça, no Anexo 
7, diz claramente que a ABEAR 
intermediou propina para Marco Maia, 
Romero Jucá, RTurodrigo Maia, Edinho 
Araújo, Vicente Cândido, Bruno Araújo, 
Ciro Nogueira e outros parlamentares 
e ex-parlamentares. Executivos das 
aéreas signatárias da ABEAR estão em 
contatos para decidir se abandonam a 
associação ou se atiram Sanovicz desse 
avião em chamas. 

Vai nessa!
Nas cabines de comandos das grandes 
aéreas, o que se comenta é que 
Constantino pulou de pára-quedas, mas 
Sanovicz pode ser empurrado ao vento, 
e sem o equipamento. 

Quem é
Sanovicz é ligado à ex-senadora Marta 
Suplicy, foi presidente da Anhembi 
Turismo e Eventos da Cidade de São 
Paulo, quando ela foi prefeita, e já foi 
alvo do MP paulista por improbidade 
administrativa em contratações de 
funcionários sem concurso.

Taxiando
A ABEAR informa que “desconhece os 
fatos e o teor da delação premiada”, 
e completa: “Caso a entidade 

seja procurada pela justiça para 
esclarecimentos, estará à disposição”. 

Fusão parada
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de 
Freitas, com papel centralizador da pasta, 
não tem dado conta do recado, os fatos 
mostram. O plano de reestruturação de 
parte das agências reguladoras não saiu 
do papel. Antes de assumir a pasta, 
ele alardeara que um dos objetivos 
da extinção da extinção da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres 
e da Agência Nacional Transportes 
Aquaviários seria acabar com o 
aparelhamento político e indicações de 
diretores vinculados a partidos.

Reunião da reunião
Em abril, o Ministério da Infraestrutura 
criou um grupo de trabalho para, entre 
outras atribuições, fazer revisão da 
estrutura administrativa nas agências, 
“apontando eventuais necessidades de 
ajustes”. O grupo tem prazo de 90 dias 
para apresentar um relatório conclusivo à 
Secretaria Executiva do Ministério.
 

Mesa pra dois
Enquanto isso, o ministro Tarcísio segue 
sua rotina. Foi visto por fonte da Coluna 
em companhia de bela assessora da pasta 
num almoço, com vinho à mesa, dia 26 
de abril, na caríssima Churrascaria Fogo de 
chão. Ainda bem que tem motorista. Porque 
beber em dia de trabalho dá sono, e se 
polícia pega ao volante, dá multa e cadeia.

Falta explicar
A grande maioria da população (60,8%) 
entende lhufas da proposta de Reforma 
da Previdência. O índice se acentua 
entre o público alvo, acima dos 60 
anos (62,2%), mostra sondagem 
nacional da Paraná Pesquisas.

Mega da energia
Algo está muito errado na conta da 
privatização. O ex-presidente Michel 
Temer queria - e agora Paulo Guedes, 
o semi-presidente quer – vender a 
Eletrobrás por R$ 15 bilhões. A estatal de 
energia acaba de registrar lucro líquido (!!) 
de R$ 1,5 bilhão apenas no 1º trimestre. 
O leitor que é esperto e entende de conta, 
sabe que o eventual comprador vai ganhar 
na loteria em dois anos. 

Aliás..
.. Geração e distribuição de energia 
são consideradas questão de soberania 
nacional na China, França, Estados 
Unidos e outros países. 

FBC x Moro
O senador e líder do Governo Fernando 
Bezerra Coelho não dá ponto sem nó. 
Como relator da reforma administrativa 
foi duramente criticado pelo ministro 
da Justiça, Sérgio Moro. FBC, como é 
conhecido o senador, manteve o COAF 
sob o bojo da Justiça. Embora tenha sido 
voto vencido, FBC deu sinal de aliança.

Coluna nas rádios
A coluna ganhou mais espaço em 
rádio. Este humilde colunista estreia no 
domingo como comentarista político 
no programa ‘Ponto e Vírgula’, da Rádio 
JK em Brasília, uma das líderes de 
audiência no DF. Além da participação 
ao vivo todas as segundas e quintas 
na rádio Globo Rio Preto (SP), para 40 
cidades do Noroeste Paulista.
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Paraná registra mais 
três óbitos por dengue

A Secretaria de Estado da 
Saúde confirmou mais três mortes 
causadas pela dengue no boletim 
epidemiológico divulgado nessa 
terça-feira (14). Duas mor tes 
foram registradas no município de 
Loanda (uma mulher de 51 anos e 
um homem de 65 anos) e a outra 
é de Londrina (um homem de 71 
anos). Agora são 13 óbitos por 
dengue no Paraná. Os dez casos 
anteriores aconteceram nos muni-
cípios de Londrina (5), Cascavel 
(3) e Maringá (2).

Na semana passada, médicos 
da Secretaria da Saúde percorre-
ram as regionais de Paranavaí, 
Irati e Telêmaco Borba para capa-
citação de equipes que atuam na 

assistência de saúde. Desde o 
início do ano, o Setor de Doenças 
Transmitidas por Vetores vem orientando 
médicos e enfermeiros sobre o diagnós-
tico e o manejo clínico da dengue.

A capacitação já foi ministrada nas 
cidades sedes de 15 das 22 Regio-
nais de Saúde e em municípios com 
grandes índices de infestação, envol-
vendo mais de 2 mil profissionais.

Na cidade de Loanda, que, 
além dos dois óbitos, tem 163 
casos confirmados de dengue, a 
capacitação abrangeu as equipes 
da Secretaria Municipal da Saúde, 
com visitas técnicas nas unidades 
básicas e no Hospital Municipal 
para formatação de fluxos de aten-
dimento e treinamento de equipes 

para a identificação de criadou-
ros do mosquito transmissor da 
doença. “Mas nenhuma ação terá 
sucesso se não contarmos com a 
participação da população na elimi-
nação dos focos”, afirma o secre-
tário da Saúde, Beto Preto.

O boletim divulgado nessa ter-
ça-feira totaliza 6.772 casos confir-
mados de dengue no Paraná, 834 
casos a mais que na semana pas-
sada, que contava 5.938 casos. 
Os casos confirmados estão em 
203 municípios. Os municípios 
com maiores índices de incidência 
são Japurá, Francisco Alves, Porto 
Rico, Leópolis, Uraí, Lupionópolis, 
Arapuã, Loanda, Itambé, Santa 
Mariana e Terra Roxa. 

O Paraná começou nessa ter-
ça-feira (14), em Paranavaí, o pri-
meiro fórum “Paraná livre de febre 
aftosa sem vacinação”, evento pro-
movido pelo Governo do Estado e 
parceiros com o objetivo de debater 
a suspensão da vacina contra febre 
aftosa no Estado.

Serão promovidos mais cinco 
fóruns ao longo do mês de maio. 
O próximo será nesta quar ta-
-feira (15) em Cornélio Procó-
pio, depois em Guarapuava (21), 
Pato Branco (22), Cascavel (23) 
e Curitiba (29). Além dos pro-
dutores, par ticipam entidades 
e líderes do setor agropecuário, 
técnicos, estudantes e represen-
tantes do poder público.

Após a campanha de vacinação 
de maio de 2019, que atinge bovi-
nos e búfalos de até 24 meses, 
o Paraná deixa de vacinar contra 

Paraná inicia fóruns sobre fim da vacinação
 ANPR  

a febre aftosa. Em setembro, o 
Ministério da Agricultura publica 
um ato normativo que mudará o 
status do Estado para Área Livre 

de Febre Aftosa sem Vacinação, e a 
OIE (Organização Mundial de Saúde 
Animal) reconhecerá a condição do 
Paraná em 2021. 

STATUS vai permitir abertura de novos mercados à carne paranaense
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 A Sexta Turma do STJ (Supe-
rior Tribunal de Justiça) decidiu, por 
unanimidade, conceder habeas cor-
pus ao ex-presidente Michel Temer 
(MDB), preso preventivamente em 
São Paulo desde quinta-feira (9), e 
determinou sua soltura.

Os ministros também manda-
ram soltar o coronel João Baptista 
Lima Filho, amigo de Temer desde 
os anos 1980 apontado como ope-
rador de propina do ex-presidente.

A equipe econômica já 
está trabalhando com uma 
previsão de crescimento 
de 1,5% neste ano, disse 
ontem (14) o ministro da 
Economia, Paulo Guedes. 
Em audiência na CMO 
(Comissão Mista de Orça-
mento), ele revelou que 
a reformulação de expec-
tativas diante da demora 
na aprovação da reforma 
da Previdência justificou a 
revisão das estimativas.

“As hipóteses já foram 
superadas desfavoravel-
mente. Quando o cenário 
foi feito em abril, havia 
expectativa de que a 
reforma [da Previdência] 
tivesse rapidez e haveria 
mais rapidez na recupera-
ção econômica, com 2,7% 
de crescimento”, disse o 
ministro. “Temos uma eco-
nomia que pode se recu-
perar com certa rapidez se 
fizer reformas que estão 
encomendadas. [As esti-
mativas] de crescimento 
já caiu para 1,5%”. 

Guedes: governo trabalha 
com PIB de 1,5% em 2019

Abismo
O ministro reiterou que o País está há décadas prisioneiro de uma armadilha de baixo 

crescimento, com a renda per capita crescendo abaixo de 1% ao ano nos últimos 30 
anos. Segundo ele, somente a aprovação da reforma da Previdência e de outras reformas 

estruturais na economia brasileira permitirá a reversão desse quadro. “Se o Congresso 
encaminhar primeiro a reforma da Previdência, depois a PEC [Proposta de Emenda à 

Constituição] do pacto federativo, que limita o Poder Executivo e descentraliza atribuições 
para estados e municípios. Depois a reforma tributária, a abertura da economia e princi-
palmente o que chamamos de crowding in, o que desentope a linha de investimentos”, 

disse Guedes. “Estamos à beira de um abismo”.
Segundo o ministro, quando os investidores perceberem que há futuro fiscal assegurado, que 
as reformas garantirão equilíbrio fiscal pelos próximos cinco, 10 e 15 anos, os investimentos 
privados retornarão à economia. Esse processo não ocorrerá apenas em projetos de infraes-
trutura, disse Guedes, mas também em áreas sociais, como educação, saúde e saneamento. 

 STJ decide soltar Temer
Foram impostas a Temer e ao 

coronel Lima medidas cautelares 
menos duras do que a prisão: 
proibição de manter contato com 
outros investigados, proibição de 
mudar de endereço e de sair do 
país, obrigação de entregar o pas-
saporte e bloqueio de bens.

Temer é réu acusado de ter par-
ticipado de desvios na estatal Ele-
tronuclear, responsável pelas obras 
da usina de Angra 3, e responderá 

pelos crimes de corrupção, pecu-
lato e lavagem de dinheiro. 

Os advogados sustentaram 
no STJ que a prisão preventiva 
não teve fundamento. A prisão 
foi decretada inicialmente em 
março pelo juiz federal Marcelo 
Bretas, responsável pela Lava 
Jato no Rio, e depois foi resta-
belecida na semana passada 
pelo TRF-2 (Tribunal Regional Fede-
ral da 2ª Região). 

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

MINISTRO 
Paulo Guedes: 
“Estamos à 
beira de um 

abismo” 
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Formação no Clube do Saber
Diretores, coordena-

dores, secretários muni-
cipais e professores 
estão recebendo treina-
mento para o início das 
atividades do Clube do 
Saber, uma proposta da 
Secretaria Municipal de 
Educação para nivelar os 
alunos com dificuldades 
de aprendizagem em Por-
tuguês e Matemática nas 
escolas do município. Na 
última sexta-feira, 10, os 
coordenadores pedagó-
gicos tiveram formação 
no Núcleo de Tecnologia 
Educacional do Município 
(NTM) e na segunda-feira, 
13, foi a vez dos professo-
res no laboratório de infor-
mática do Colégio Alfa, que 
é parceiro no projeto.

Esta semana, foi ini-
ciado um treinamento 
com os professores pela 
equipe técnica através 
de web-conferência. “Os 
professores selecionados 
para o Clube do Saber já 
apresentaram seus pro-
jetos de trabalho e estão 
recebendo orientação 

TREINAMENTO com os professores é feito junto com equipe técnica através 
de web-conferência

Tiago Boing/Assessoria-PMU

para acolher bem os alu-
nos com dificuldades de 
aprendizagem, conquista-
rem a sua atenção e des-
pertarem as qualidades, 
superando os problemas 
ou dificuldades que os 
deixam um pouco atrás do 
restante da turma”, expli-
cou a secretária de Educa-
ção, Mauriza de Lima.

REFORÇO EM 
CONTRATURNO

A capacitação é minis-
trada pela renomada pro-
fessora de Artes, Angélica 
Domingos, que já foi secre-
tária de Educação no inte-
rior de São Paulo. Para o 
projeto foram selecionados 
500 alunos de 3º, 4º e 5º 
ano em todas as escolas 
municipais. O reforço será 
aplicado em contraturno, ou 
seja, no período inverso ao 
horário das aulas.

Os alunos terão tes-
tes bimestrais, além das 
avaliações externas. A 
evolução de cada um 
será anotada em ficha 
de acompanhamento 
junto com a carteirinha 

personalizada de mem-
bro do Clube do Saber, 

que será entregue aos 
participantes.
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Em parceria com o Curso 
Técnico em Enfermagem, do 
Colégio Estadual Hilda Kamal, 
a Secretaria Municipal de Saúde 
oferecerá vacinação contra a 
influenza em três supermercados 
da cidade. É mais uma oportuni-
dade para a população receber a 
dose e atualizar a carteirinha de 
vacinação, orienta a secretária de 
Saúde, Cecília Cividini.

O município recebeu 27 mil 
doses da vacina contra gripe, 
que se destinam às crianças 
(entre 6 meses até 5 anos 11 
meses e 29 dias) e demais gru-
pos prioritários – trabalhadores 
na área de saúde, professores, 
gestantes, puérperas, idosos 
(a partir de 60 anos), indíge-
nas e doentes crônicos, além 
de agentes de segurança, poli-
ciais e bombeiros. “A vacina 
é de graça. Não percam essa 
oportunidade pelo bem da sua 
saúde”, reforça a secretária.

Hoje (15), uma equipe estará 
entre as 8h30 e às 11h e das 
13h30 às 16h30 no Big Planalto 
(avenida Rolândia, nº 4000). Na 
quinta-feira, 16, no mesmo horá-
rio, a vacina será disponibilizada 

Vacinas nos supermercados

Índice em % MAR ABR ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,75 0,57 2,09 4,94
IGP-M (FGV) 1,26 0,92 3,10 8,64
IGP-DI (FGV) 1,07 0,90 3,33 8,25

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2019: 2ª parcela
vence em 31/05, com juros Selic de 1%.

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12

15/4 a 15/5 0,5000 0,3715 0,0000
16/4 a 16/5 0,5000 0,3715 0,0000
17/4 a 17/5 0,5000 0,3715 0,0000
18/4 a 18/5 0,5000 0,3715 0,0000
19/4 a 19/5 0,5000 0,3715 0,0000

ASSALARIADOS

Salários até 1.751,81 8%
1.751,82 até 2.919,72 9%
2.919,73 até 5.839,45 11%

SOJA mai/19 817,75 26,75 -8,7%
FARELO mai/19 294,00 10,00 -4,5%
MILHO mai/19 360,50 13,00 -0,1%
TRIGO mai/19 439,25 8,00 -5,4%

Ações % R$
Petrobras PN +0,39% 26,00 
Vale ON +0,34% 47,59 
ItauUnibanco PN -0,47% 31,75 
JBS ON +8,36% 21,39 
Eletrobras ON +6,84% 32,16 
Sid. Nacional ON +4,52% 14,33

IBOVESPA: +0,40% 92.092 pontos

Índice MAR ABR MAI
IGP-M (FGV) 1,0760 1,0827 1,0864
IGP-DI (FGV) 1,0773 1,0827 1,0825
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

SOJA 65,88 2,3% -2,2% 65,50
MILHO 25,13 -0,2% -5,6% 24,50
TRIGO 45,98 -0,9% -1,1% 46,50
BOI GORDO 151,31 -0,4% -0,1% 153,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 109,69
Libra est. 0,7739
Euro 0,8921
Peso arg. 45,07

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,1% 3,9750 3,9760 +1,4%

PTAX  (BC) -0,3% 3,9782 3,9788 +0,8%

PARALELO -0,2% 3,9000 4,2000 +1,4%

TURISMO -0,2% 3,9000 4,1800 +1,5%

EURO -0,5% 4,4576 4,4602 +0,9%

R$/m2 MAR ABR %m %ano %12m
Paraná 1.526,39 1.531,41 0,33 1,19 4,76
Oeste 1.530,93 1.533,55 0,17 0,91 3,81

DÓLAR 14/05

Iene R$ 0,0363
Libra est. R$ 5,14
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.582,53 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 14/05

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 14/05 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja
(27,2kg), milho e trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no
farelo (907kg). DIA: variação em pontos

INDICADORES  ECONÔMICOS

SELIC ANUAL: 6,5%  | TJLP: 6,26%

Consulte a ta  bela completa de
contribuições em uma agên-
cia do INSS

I R$ 1306,80 
II R$ 1355,20 
III R$ 1403,60 
IV R$ 1509,20

*II: do més ticos

SAL. MÍN.
PARANÁ

Em 14/05 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 14/05 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 70,00 0,7% -1,4%
SOJA Paranaguá 76,50 2,7% -0,4%
MILHO Cascavel 28,50 -8,1% -10,9%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 

no Planalto da Avenida Castelo 
Branco, nº 3.700, e na sexta-feira, 
17, também no mesmo horário, 
será a vez o Hipermercado Pla-
nalto, que fica na Praça Paulo VI.

No início do mês, a Secretaria 
da Saúde realizou o “Dia D” da 
campanha de vacinação contra a 
gripe, ofertando a vacina para os 

grupos prioritários no sábado, 4, 
em todos os postos de saúde da 
cidade e distritos. Além das ações 
de mobilização, a comunidade 
pode procurar a unidade do seu 
bairro até o próximo dia 31 para 
receber a vacina contra influenza. 
Durante a semana, a vacina está 
disponível nas UBS no horário 

normal de atendimento – das 7h 
às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Podem receber a vacina, 
ainda, adolescentes sob medi-
das socioeducativas, funcio-
nários do sistema prisional, 
pessoas privadas de liberdade 
e profissionais das forças de 
segurança e salvamento.

 
Tiago Boing/Assessoria-PMU

Hoje (15), uma equipe estará entre as 8h30 e às 11h e das 13h30 às 16h30 no Big Planalto da avenida Rolândia
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Semana da Adoção é
aprovada no Legislativo

Entre as onze matérias que foram colo-
cadas em pauta na sessão ordinária da 
segunda-feira (13), estava o Projeto de Lei 
32/2019, que inclui no Calendário Oficial do 
Município a Semana Municipal de Adoção. 
A proposição foi aprovada por unanimidade 
em primeira discussão.

De autoria da vereadora e vice-presi-
dente da Câmara Municipal Ana Novais, e 
assinada também pelo presidente, verea-
dor Noel do Pão, pelo primeiro secretário 
Mateus Barreto, segundo secretário Jones 
Vivi, e pelo vereador Deybson Bitencourt, 
a proposição será discutida novamente em 
segunda sessão ordinária para que possa 
ser enviada ao Poder Executivo.

O texto especifica que além de moldar 
medidas que estimulem ações de incen-
tivo à adoção, o Município deve adotar 
procedimentos que levem à reflexão 
sobre as condições de vida de crianças e 
adolescentes, ficando o Poder Executivo 
autorizado a estabelecer parcerias com 
iniciativas governamentais e não-governa-
mentais, a fim de fortalecer a legalidade e 
celeridade das ações, para que a adoção 
possa ser vista como uma possibilidade 
real de vida familiar.

SESSÃO foi especial para vereadores e famílias que adotaram filhos e subiram à Tribuna Livre para dar 
seus depoimentos

Assessoria

Mãe da autora
Idneis Novais, mãe da verea-
dora Ana Novais, também 
é mãe adotiva de Gabriela, 
tendo sofrido diversas inter-
peles até conseguir a guarda 
da menina. Emocionada, ela 
fez questão de salientar a 
relevância do projeto para o 
contexto social.
Ana Novais visitou diversas 
entidades a fim de formalizar o 
convite para a sessão, que ape-
sar de ordinária, foi especial e 
se transformou num marco na 
história social de Umuarama.

Depoimentos
A sessão contou com depoimentos de pessoas que adoraram 
crianças e puderam, na Tribuna Livre da Câmara, expressar a 
emoção e o contentamento. O pronunciamento do casal Daniela 
Comparezi Kohatsu e Douglas Kohatsu (que recentemente esteve 
no Caldeirão do Huck, por conta da sua história de superação e 
amor) foi sobre a ação de cinco filhos, todos irmãos biológicos.
A psicóloga Ivete Uliana, do Tribunal de Justiça de Umuarama, 
também subiu à Tribuna Livre e abordou o assunto e o fator 
emocional que envolve o processo.
A servidora do Legislativo Silvana Bigunas, que há cinco anos adotou Maria Eduarda 
e Maria Gabriela (que não são irmãs biológicas) contou como foi o processo que as 
tornou irmãs e amigas. “E ainda queremos adotar mais um filho”, afirmou.

Orlando Santos é reeleito presidente da Aciu
Foi realizada ontem (14) a eleição para nova diretoria da Associação Comercial, Industrial 
e Agrícola de Umuarama - Aciu para a gestão do triênio 2019/2022. 
A votação foi realizada na sede da Aciu, das 8h às 17h e contou com a presença dos 
associados da entidade. Após a votação, a chapa única ‘Unidos somos mais fortes’, repre-
sentada pelo atual presidente da associação, Orlando Luiz Santos, foi reeleita.  
Conforme anunciado anteriormente pelo presidente Orlando Luiz Santos, a Aciu terá 
um novo sistema de gestão, como os adotados por outras associações comerciais que são 
referência no cenário associativista, com foco em um maior envolvimento dos diretores em 
prol da produtividade. A Diretoria Setorial será composta por 20 diretores, cada um 
especialista em sua área.

Assessoria

Daniela Comparezi Kohatsu e 
Douglas Kohatsu 
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Donos de restaurante 
justificam fechamento
Os proprietários do restaurante 

Hellmas afirmaram ontem (14) que 
vão negociar todas as questões 
trabalhistas com os funcionários. 
Os colaboradores foram pegos de 
surpresa na segunda-feira (13) pela 
manhã, quando chegaram para tra-
balhar e as portas fechadas dos 
dois estabelecimentos estavam 
fechadas, com os interiores vazios.

Em nota os proprietários afirmaram 
que devido às dificuldades financeiras, 
as atividades tiveram de ser encerra-
das. Os agora ex-funcionários, devem 
se dirigir ao Sindicato dos Emprega-
dos em Turismo e Hospitalidade de 
Umuarama (Sethosu) para verificar as 
questões financeiras.

O advogado que representa os 
proprietários, Adam Benevenuto 
de Souza, também já está em 

contato com o Sethosu.
São cerca de 20 funcionários 

que atuavam nos dois restaurantes 
e chegaram a procurar a delega-
cia, pedindo providências à polícia. 
Eles alegaram terem sido pegos de 
surpresa quando chegaram para o 
trabalho no início desta semana. 
Os restaurantes estavam localiza-
dos nas avenidas Paraná e Brasil.

Além de tentarem contato com o 
casal de proprietários, sem sucesso, 
os funcionários ligaram para o Sindi-
cato que enviou representante para 
dar início às negociações.

A nota divulgada pelos proprie-
tários revela: “A empresa Restau-
rante Hellmas, assim como várias 
empresas no Brasil está enfren-
tando uma crise financeira acir-
rada.  com medo de retaliações 

pelos credores e funcionários, 
resolveram encerrar as atividades.

A desocupação dos imóveis 
foi realizada em virtude de vários 
meses de aluguéis vencidos, bem 
como água e luz a terem o iminente 
fornecimento interrompidos.

Os bens que haviam nos imó-
veis encontram-se depositados em 
um barracão estando a inteira dis-
posição da justiça.

Como houve a divulgação do local 
onde os donos da empresa residiam, 
algumas pessoas entraram no imó-
vel e carregaram bens pessoais que 
se encontravam na residência, já se 
sabe quem cometeu tal ato e que 
as medidas cabíveis serão tomadas.

Por fim, nos próximos dias o 
advogado da empresa estará dispo-
nível para início das negociações.

Maconha apreendida saiu de Umuarama
Depois que foi capturada por 

patrulheiros rodoviários estaduais, 
uma mulher que transportava uma 
carga de maconha, confessou que 
a droga havia sido adquirida em 
Umuarama e estava sendo levada 
o Estado de São Paulo.

A apreensão aconteceu na segun-
da-feira (13), onde quase 20 quilos 
de maconha forma descobertos no 
interior de um ônibus que fazia linha 
Umuarama/São Paulo – SP.

De acordo com os patrulheiros 
rodoviários, após a abordagem do 
ônibus na PR 323, a mulher foi des-
coberta como sendo proprietária 
do entorpecente e, ao ser detida, 
revelou que recebeu as drogas de 

um desconhecido em Umuarama. 
Ela então embargou no coletivo e 
tinha como destino Campinas – SP.

Ainda segundo informou em 

nota a PRE ela receberia R$ 2 mil 
pelo transpor te. Ao todo foram 
apreendidos 21 tabletes de maco-
nha, que pesaram 19,450 quilos.

DROGAS apreendidas com mulher que saiu de 
Umuarama e entregaria a carga em Campinas

Divulgação
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Tribunal de Contas suspende reajuste da Sanepar
O conselheiro Fernando Guima-

rães do Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE-PR) comentou na manhã 
desta terça-feira (14) a decisão de 
suspender o reajuste de 12,1% da 
tarifa de água e esgoto da Com-
panhia de Saneamento do Paraná 
(Sanepar). O aumento estava pre-
visto para vigorar a partir da próxi-
ma sexta-feira (17).

Em seu despacho, o relator do 
processo acolheu os argumentos 
apresentados em Comunicação de 
Irregularidade feita pela Segunda Ins-
petoria de Controle Externo do TCE-PR 
(2ª ICE), responsável pela fiscalização 
da Sanepar. Guimarães ainda con-
verteu o processo em Tomada de 
Contas Extraordinária, situação na 
qual são apurados fatos e penali-
zados eventuais responsáveis.

Por fim, o conselheiro também 
deferiu o pedido da unidade técni-
ca para que seja constituída uma 
comissão de auditoria multidisci-
plinar integrada por servidores do 
Tribunal de Contas. O grupo anali-
sará a metodologia e os cálculos 
que fundamentaram tanto o rea-
juste tarifário previsto para 2019 
quanto outros realizados anterior-
mente pela empresa.

CÁLCULOS da Sanepar que fundamentaram o reajuste tarifário para 2019 serão analisados por uma 
comissão do Tribunal

Documentos imprecisos
Em relação ao reajuste anual programado para 2019, a 2ª ICE detectou, na 
documentação encaminhada pela Sanepar, uma série de imprecisões, bem 

como a ausência da necessária motivação para a medida. Para os técnicos do 
Tribunal, os custos referentes ao Fundo Municipal de Saneamento Básico e 

Abastecimento (FMSBA) não poderiam ter sido repassados integralmente ao 
consumidor. Somente a correção dessa impropriedade reduziria o aumento 

previsto de 12,1% para 8,4%.
Finalmente, a unidade técnica indicou que a empresa não detalhou suficiente-
mente a metodologia adotada para a revisão da tarifa, nem os valores conside-

rados nos cálculos, ofendendo assim o princípio da transparência e impedindo o 
efetivo entendimento, por parte dos consumidores, dos procedimentos empre-

gados para aumentar o valor da conta de água e esgoto.

Ações no municípioAPONTAMENTOS
De acordo com a avaliação da 2ª 

ICE, desde que se promoveu a revi-
são tarifária em 2017, o aumento 
acumulado da tarifa da Sanepar foi de 
27,92%, contra uma inflação (IPCA), 
no mesmo período, de 12,06%. Os 
técnicos do Tribunal apontaram ainda 
que, enquanto em 2014 foram distri-
buídos aos sócios lucros de aproxima-
damente R$ 200 milhões, em 2018 
os valores ultrapassaram os R$ 423 

milhões, segundo informam os pró-
prios relatórios da Sanepar.

Na visão da unidade técnica, 
essa situação tem como base a 
própria metodologia de reajuste 
proposta pela companhia, que 
contém inconsistências. Mesmo 
assim, a Agência Reguladora dos 
Serviços Públicos Delegados de 
Infraestrutura do Paraná (Agepar) 
limitou-se a acatar o cálculo apre-
sentado pela empresa.

Suspensão
No despacho desta segunda-feira, 
o conselheiro Fernando Guimarães, 
após oportunizar a defesa por parte da 
Sanepar e da Agepar, considerou que 
apenas a dúvida sobre a regularidade 
dos cálculos utilizados para efetuar o 
reajuste tarifário justifica a suspen-
são do aumento por meio de decisão 
cautelar. Ele apontou ainda como 
motivos para a adoção da medida: 
a falta de transparência acerca da 
metodologia adotada pela empresa; 
o fato de os últimos aumentos terem 
superado sensivelmente os índices 
inflacionários; e a evidente boa saú-
de financeira da companhia.

Improbidade
Alex Miranda

Vereadores se mobilizaram em 
Umuarama, elaborando requerimento 
que foi enviado ao Prefeito Municipal 
Celso Pozzobom para que interviesse, 
a fim de impedir o reajuste. Chegaram 
a sugerir que decretasse a proibição 
do aumento nas tarifas. Em entrevis-

ta coletiva, o prefeito disse que não 
iria se manifesta, pois não teria forças 
para impedir o reajuste. Ao contrário, 
prefeitos de outros municípios do 
Paraná elaboraram documentos 
pedindo pelo impedimento do re-
ajuste e o assunto chegou a ser 

tratado na posse de Darlan Scalco 
como presidente da AMP (Associa-
ção dos Municípios do Paraná).

Uma moção de repúdio à ação 
da Sanepar e da Agepar chegou a 
ser votada e aprovada na Câmara 
Municipal de Umuarama.

Entretanto, o relator desta-
cou que não vê indícios de que 
houve improbidade, má-fé ou 
ação dolosa no caso. Para Gui-
marães, é necessário, em pri-
meiro lugar, que sejam escla-
recidos os critérios utilizados 
para efetuar os reajustes, para 
que se possa averiguar se eles 
estão obedecendo aos princí-
pios da modicidade tarifária, 
da ampla proteção ao usuário 
e da capacidade de pagamento 
dos consumidores.

“Não somos contra a remu-

VEREADORES elaboraram uma moção de repúdio à Sanepar e à Agepar referente ao reajuste

neração do capital, afinal a Sane-
par, como empresa de economia 
mista, deve seguir as regras do 
mercado para atrair investidores. 
O que pode ser questionado é o 
patamar desta remuneração, pois 
é preciso que a definição do va-
lor da tarifa atenda, ao mesmo 
tempo, aos interesses dos usuá-
rios, dos acionistas e do Estado, 
responsável pelas tarifas sociais 
e pela universalização do acesso 
ao sistema”, afirmou ele.

PRAZO CURTO
Ainda de acordo com Guima-

rães, a intenção do TCE-PR é 
que a questão reja resolvida o 
mais rapidamente possível, por 
meio de um amplo diálogo entre 
o Tribunal, a Sanepar, a Agepar 
e a própria sociedade, evitando 
ainda a judicialização do caso. O 
conselheiro defendeu inclusive 
a realização de audiências pú-
blicas por parte das entidades 
interessadas, com o objetivo de 
realizar uma discussão aberta 
sobre os índices utilizados para 
os reajustes das tarifas de água 
e esgoto efetuados desde 2014.
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Umuarama perde na 1ª fase 
do Sub-14 de Voleibol

Oitavas de final
Corinthians e Flamengo fazem o clássico das duas maiores torcidas 

do País hoje (15), às 21h30, na Arena Corinthians, pelo primeiro jogo das 
oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo da volta acontecerá dia 4 de 

junho. Na fase anterior, o Corinthians despachou a Chapecoense. Perdeu o 
primeiro jogo por 1 a 0, mas derrotou a equipe catarinense por 2 a 0, em 
casa, na volta. No Brasileirão, o time de Fábio Carille vem de um empate 
sem gols com o Grêmio, em Itaquera. Já o Flamengo estreia na Copa do 
Brasil e passa a dividir as atenções da competição também com a Liber-
tadores e com o Brasileiro. No torneio nacional, o Fla derrotou a Chape-

coense por 2 a 1, no domingo.

Formato de disputa
A competição é dividida em 
duas etapas com as oito 
equipes jogando entre si. Na 
primeira foram cinco rodadas 
classificatórias. Já na segunda 
etapa mais duas rodadas vão 
classificar as quatro melhores 
campanhas para a semifinal e 
depois final. Os seis primeiros 
colocados ficam com vagas 
garantidas na Série A em 2020, 
já o sétimo colocado será rebai-
xado para a Série B.

No último final de semana 
(10, 11 e 12), a equipe de volei-
bol de Umuarama, par ticipou da 
primeira etapa do Campeonato 
Paranaense Sub-14 Série A, 
em Nova Esperança. Os umua-
ramenses não tiveram sor te e 
conseguiram só o 6º lugar na 
chave, entre as sete equipes 
que par ticipam campeonato.

Por se tratar da primeira etapa, 
o treinador da equipe umuara-
mense, professor Alessandro 
Dias, afirma que a equipe tem 
chances de ir para as semifinais, 
conseguindo um bom resultado 
na segunda etapa. “Foram dias 
intensos com diversas equipes 
mostrando evolução, habilidade 
e, acima de tudo, espírito espor-
tivo. Pelo fato dos atletas esta-
rem competindo pela primeira 
vez, não conseguimos os pontos 
desejados para subir na tabela, 
mas até a segunda etapa vamos 
trabalhar duro para corrigir os 
erros e fazer algumas adapta-
ções”, destaca.

A próxima etapa ocorre entre 
16 e 18 de agosto, com sede 

ainda a ser definida. Nesta fase 
acontecerão as duas últimas 
rodadas e o cruzamento entre 
os quatro primeiros colocados é 
que definirá o campeão Sub-14 
do Paraná.

Na tabela de classificação o 
PM Umuarama está na lanterna, 

em sexto lugar com nenhum ponto 
em quatro jogos. O primeiro colo-
cado é o Ponta Grossa, com 14 
pontos em cinco jogos.

Para o umuaramenses conse-
guirem se classificar às semifi-
nais é preciso conquistar seis 
pontos.

EQUIPE masculina de voleibol umuaramense está em 6ª lugar na competição

Thiago Chas/FPV
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Avaliação grátis para
o futuro do futebol

No próximo domingo (19), a 
escola de futebol italiana Matera 
Sport Academy em parceria com a 
escola de Futsal Camisa 10, estará 
em Umuarama realizando uma ava-
liação de futebol para selecionar 
promessas futebolísticas para o 
Juventus e Inter de Milão. A sele-
ção é para garotos nascidos entre 
2002 e 2008.

A Matera Academy será res-
ponsável por ensinar aulas dinâ-
micas e recreativas com exercí-
cios que possibilitem ao aluno 
desenvolver melhor sua capaci-
dade motora e, por conseguinte, 
as técnicas para o desenvolvi-
mento do futebol.

“Nossa região é carente em 
estruturas que privilegiam a for-
mação de jogadores de futebol 
de campo. Além de promover a 
formação de novos atletas, tere-
mos também a responsabilidade 
de direcionar esses jovens para 
grandes clubes italianos par-
ceiros, ensinando inclusive aos 
futuros profissionais o idioma 
daquele país”, disse Anderson 
Gasparetto ‘Gaspar’ professor 
do Futsal Camisa 10.

Além de Umuarama a comitiva 
da escola italiana estará tam-
bém realizando as avaliações dos 
jovens jogadores nas cidades de 
Tapejara, sexta-feira (17); Terra Boa 
e Perobal, no sábado (18) e no dia 
21 de maio em Toledo.

De acordo com Gaspar, em 
Umuarama as inscrições para 
par ticipar são gratuitas, os 
jovens entre 11 e 17 anos, 
podem comparecer no domingo 

GASPAR já atuou como técnico do clube italiano Futura Matera

Confrontos da Libertadores
A Conmebol realizou na segunda-feira (13), em Luque, no Paraguai, o sorteio 

das oitavas de final da Copa Libertadores. Os confrontos dos times brasilei-
ros ficaram entre Palmeiras x Godoy Cruz (ARG); Cruzeiro x River Plate (ARG); 

Flamengo x Emelec (EQU); Internacional x Nacional (URU); Boca Juniors (ARG) x 
Athletico-PR; Cerro Porteño (PAR) x San Lorenzo (ARG); Libertad (PAR) x Grêmio; 

Olimpia (PAR) x LDU (EQU).
Não haverá outro sorteio para às fases seguintes. Ou seja, além de conhecer 

o rival, os clubes já sabem o diagrama dos mata-matas e qual caminho seguir até 
a grande decisão, que será disputada pela primeira vez em partida única, dia 23 

de novembro, em Santiago, capital do Chile.
As partidas serão disputadas somente após a Copa América de 2019, entre os 

dias 2 e 11 de julho. As equipes do Pote 1 (Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Inter-
nacional, Boca Juniors, Cerro Porteño, Libertad e Olimpia), que terminaram a 

fase de grupos na primeira colocação, farão o segundo jogo das oitavas em casa.
As fases seguintes ocorrerão em setembro (quartas de final), outubro (semifi-

nal) e novembro (final). Importante citar também que o Palmeiras, por ter feito a 
melhor campanha da primeira fase, decidirá todos os confrontos até a semifinal 

em casa. O gol qualificado (fora de casa) vale como critério de desempate.

(19), às 14h no Estádio Lúcio 
Pipino, para realizar as inscri-
ções. Para maiores informações 

pode entrar em contato com o 
Gaspar através do telefone (44) 
9 9941-9595.

Arquivo pessoal
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 MALHAÇÃO 
Rita afi rma a Filipe que só deseja ver Nina. 

Raíssa pensa em uma forma de pedir a autorização 
de Carla para cantar. Ramila alerta Nanda sobre 
a proximidade de Raíssa e Camelo. Raíssa mente 
para Carla. Filipe conversa com Lígia sobre Rita. 
Anjinha se desespera com a possibilidade de Marco 
e Cléber se encontrarem. Beto se incomoda com o 
interesse de Meg por Guga. Thiago pergunta para 
Cléber sobre o show de Raíssa, sem saber que a 
irmã se apresentará em um baile funk. 

ÓRFÃOS DA TERRA 
Fairouz implora para que Dalila desista de 

sua vingança contra Laila e Jamil. Incentivado 
por Padre Zoran, Faruq se declara para Letícia. 
Ali aceita fi car noivo de Latifa, com a intenção de 
ver seu rosto. Marie reencontra seu fi lho Martin, 
mas o menino foge da mãe. Paul chega ao Brasil 
e conhece Camila. Bruno e Padre Zoran procuram 
por Martin. Ali e Muna reclamam do comportamento 
de Latifa. Muna afi rma a Ali que o irmão ainda gosta 
de Sara. Sara lamenta com Eva sobre o possível 
casamento de Ali e Latifa. Paul se aproxima de 
Camila. Jean conforta Marie, que sofre por Martin. 
Sara pede a ajuda de Abner para provocar Ali. 

O SÉTIMO GUARDIÃO 
Luz tenta explicar o que aconteceu para 

Gabriel. Louise decide deixar Serro Azul. Sampaio 
entrega uma arma para Olavo. Laura se enfurece 
ao saber da traição de Louise. Gabriel discute com 
Luz e declara guerra contra ela. Judith tenta acal-
mar Feijão. Gabriel conta para Murilo que expulsou 
Luz da Irmandade. Marilda pensa em um roteiro 
de viagem. Marilda afi rma a Geandro que Lourdes 
Maria está grávida. Eurico descobre que seu depó-
sito está vazio. Judith revela a Gabriel que Feijão 
possui a marca de guardião-mor.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Marcelo e Luísa vão buscar as crianças com 

Fernanda, e descobrem que elas sumiram. Filipa, 
sozinha em casa, sente falta da Yasmin. Gleyce 
e Arlete brigam feio. Pendleton levam as crian-
ças embora e Luísa dá a maior bronca. A chuva 
volta e Lindomar, Vini, Jeff e Ciro sofrem para 
tentarem controlar as goteiras na casa de Arlete. 
O telhado desmorona e Ciro e Lindomar ficam 
presos em meio a várias ripas de madeira. No 
hospital, o médico dá duas notícias: Lindomar 
entra em coma e Ciro morre.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Safi ra diz para Otávio passar no camarim da 

N  o  velas
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.
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Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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Mercedes oferece sociedade na 
PopTV para Jerônimo

Em “Verão 90”, Mercedes oferece sociedade na PopTV em troca da ajuda de Jerônimo para 
afastar Janaína de Herculano. Manu consegue pegar o disquete na sala de Jerônimo sem ser vista. 
Vanessa incentiva Jerônimo a aceitar a proposta de Mercedes. Diego aconselha Candé a não fugir e 
tentar se defender. Jerônimo escute a conversa de Tobé com Diana e descobre que Herculano não 

gostou de Janaína ter recusado a proposta de comercialização de seu doce. 

JEZABEL 
Levi encontra com Phineas e diz que não trabalha 

mais para ele. Obadias implora a Acabe que solte Temima 
com sua fi lha. Etbaal pede a Acabe que traga seu neto 
para o palácio. Jezabel diz a Etbaal que faz questão de 
ir buscar o sobrinho. Baltazar se oferece para trabalhar 
na construção do templo em troca de água e comida. 
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.
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Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORDmodelo, pois acredita que ela pode ser aprovei-
tada nos catálogos futuros. Isabela conversa com 
Marina sobre o que fazer para destrocar de lugar 
com Manuela. Safi ra diz para Frederico pedir para 
Rebeca ir ao camarim da modelo para chamá-la. 
No camarim, a modelo dá em cima de Otávio. 
Rebeca vê a cena, fi ca enciumada e não desculpa 
o namorado. Joaquim fi ca encantado ao ouvir 
Manuela cantado e decide tocar violão para ela. 
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Sua facilidade de fazer as coisas e o sucesso 
resultante levantarão o seu espírito. Mostre 
gratidão. Seus níveis de energia são bons 
e estão motivados pelo desejo de serem 
construtivos. 

Os confl itos que estão acontecendo não vão 
atingir você e você vai ser o único a suavi-
zá-los. Muito bem! O contato humano será a 
melhor forma de acalmar sua mente.

Alguns conselhos de fora vão tranquilizá-lo sobre 
profundas convicções que você tem. Tudo o que 
resta é agir de acordo com esses conselhos. Você 
está em boa forma, mantenha o esforço que tem 
feito com os alimentos e tudo vai fi car bem.

Você vai insistir em levar as coisas a sério, 
mas não vá muito longe. Sua dieta é culpada 
por eventuais problemas estomacais que você 
está sentindo - seja mais sensato!

Você está pronto para enfrentar a si mesmo, 
pronto para tirar as conclusões certas e 
começar de novo. Alguns problemas com 
seus ligamentos irão colocar um amortece-
dor sobre seu dia. 

Todo mundo vai querer ter a sua energia hoje. 
Você vai se sentir muito mais confortável em 
sua própria pele e tudo vai ser devido a seus 
próprios esforços para tornar o seu estilo de 
vida mais saudável.

Sua autoconfi ança está em alta e seu desejo 
de vida vai aliviar o clima em torno de você. As 
pessoas vão gostar de você! Seria uma boa ideia 
dar uma olhada na sua dieta. Ouça o seu corpo, 
seus instintos vão lhe mostrar o caminho certo.

Você terá que fi car longe de sua rotina diária. 
Faça isso antes que você se sinta completamente 
saturado. Uma sensação de bem-estar interior lhe 
permitirá colocar as suas ideias em perspectiva e 
uma atmosfera calma lhe dará força.

Você vai se esforçar para preparar melhor o 
seu entorno. Você precisa resolver suas coi-
sas. Não se afunde em suas emoções, isso lhe 
suga energia. Você precisa falar abertamente 
para levantar sua moral.

Você vai conseguir estabelecer um bom equilí-
brio entre o trabalho e a sua vida privada hoje. 
Algumas pessoas exigem muito de você. Certifi -
que-se de que você é capaz de aguentar isso não 
esqueça de você mesmo no processo.

Cresce a pressão em torno de você. Não 
se deixe afastar de seus objetivos. Você 
sabe que está certo. Você tem sinais de 
cansaço, o que não o impede de agir, faria 
bem dormir mais.

Você está entusiasmado e de bom humor. Você 
está desfrutando de uma atmosfera agradável 
e amigável. Você está dinâmico, com grande 
energia mental neste momento, que é ajudada 
pela sua moral e permite refi nar seus projetos.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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(?) ósseo:
forma-se
em torno
da fratura

Radiano
(símbolo)

Escoada 
(a água do
terreno)

Madeira
usada em
marce-
naria

Máquina
operada 
pelo as-

censorista

Sucesso
de Carmen
Miranda

Mal-estar
causado

por
cansaço

Conduta; 
procedi-
mento

Conjunção 
adversati-
va (Gram.)

Dupla (?):
Batman e

Robin (HQ)

Ocimar
Versolato,
estilista

brasileiro

Nilo e
Madeira

Código da
Alemanha 
na internet

Cenário do
filme "Sin-
dicato de
Ladrões"

Cliente
usual da

casa
lotérica

Recurso
hídrico

formado
na cons-
trução da
Barragem
de Assuã,
no Egito

São Paulo
(sigla)

Assim, em
espanhol

Alerta

Tipo de
hepatite

Estudava
A rede co-
ordenada
pelo DNER

Seme-
lhante

Perna, em
inglês

Carro, em
inglês

(?) Bello,
atriz

Luís XIV e
George VI

Artigo
contratual

Exibição de 
obras de arte

Alcunha de Joaquim
José da Silva Xavier

Obedece
(à ordem)
(?) saber, 

um dos cri-
térios pa-
ra escolha
do minis-
tro do STF

Compreen-
são que

permite a
solução de
um proble-
ma (pop.)

Utensílio que cozinha
os alimentos sem

consumir
gás

Membra-
na úmida

Recipiente
de bebidas

Esticadas

A 6a nota
musical

Diálogo 
de Platão
Sufixo de 

"saborosa"

Macho, 
em inglês

O leite
fresco

Total-
mente

precisos

Rádio
(símbolo)

Gritos de
euforia

EsbeltoSão reno-
vados so-
lenemente pelo católi-
co na Semana Santa

Caloura
(?) Stout,
escritor
dos EUA

3/así — car — leg. 4/male. 6/viária.
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A gente escolhe o que quer ser na 
vida. Ser grande é uma escolha. 

Basta acreditar.

   (Abilio Diniz)

Happy Day 
A coluna destaca leitores do Jornal 
Tribuna Hoje News que comemo-

ram aniversário hoje  -, Karla Grego 
Andrade  Mendes, Bruna Cecon, Fábio 

Rodrigues Alvarez e Eudes Poli. Da 
coluna: felicidades!

Medicina
Umuarama já tem constituída sua 

primeira Liga na área médica. Tomou 
posse na quinta, 9, a diretoria 

executiva da ‘Liga Acadêmica de 
Cirurgia Geral do Curso de Medicina’, 
que tem o acadêmico Rafael Janeiro 
na presidência. O evento aconteceu 
na Unipar, com a presença de repre-
sentantes dos hospitais parceiros – 

Uopeccan, Abesf, Norospar e Insa – e 
diretores e professores da Unipar. Os 

convidados foram recepcionados pelas 
professoras Irineia Baretta, diretora 
do Instituto de Ciências Biológicas, 

Médicas e da Saúde da Unipar, e Maria 
Elena Diegues, coordenadora do curso 

de Medicina da Unipar.

PORTRAIT
GISELA TROVO e sua amada mãe Helena, em 
cena de amor eterno, na lente da fotógrafa 
Luci Lemes para seu projeto “Essência” onde 
o olhar transmite a maior felicidade do mun-
do -, em qualquer ciclo da vida. Cumplicida-

de, maturidade e um amor incondicional. 

LUCI LEMES

ON!
  Documentários, filmes cult e excelentes depoi-
mentos no You Tube estão na agenda dos desco-
lados pelo mundo. E como o nosso mundo é por 
aqui também aderimos a onda. Ah, boas leituras 
também estão recomendadíssimas. Fica a dica! 

OFF? 
O frio chegou? Pelo jeito sim. Em baixa para 

alguns: o chopinho e a cerveja geladérrima. Mas 
os que gostam não abandonam não -, e apro-
veitam para um happy hour  com cervejas mais 
encorpadas e com cara de inverno. Uma delícia. 

Avenida  Maringá, 4211
Whats (44) 99906-5508  - (44) 3624-5508

THIAGO CASONI

Em noite de confraria ‘Parceiros do Vinho’, a confrade  Gláucia Rodrigues ( ao 
centro) se despediu da presidência da confraria com uma palestra ministrada 

pela  sommelier e consultora Elena Amigo, da Vinícola Suzana Balbo. Ela  veio 
a Umuarama acompanhada de Santiago Massa, Arturo Molina, Mauro Ojeda -,  da 

Vinos & Co em Puerto Iguazú.  A noite de degustação teve assinatura de Alessan-
dra e Rodrigo Ziliotto e Adriana e Marcos Moro.

POSSE 
Em julho, dia 15, será 
empossada a nova 
diretoria da Confraria 
Parceiros do Vinho 
composta por Adriana 
Moro ( presidente), 
Rodrigo Ziliotto (vice), 
João Barreto (secretá-
rio), Alexandre Queirosz 
(tesoureiro) Jane Biten-
court ( diretora técnica)  
e um conselho formado 
pelos ex-presidentes. 
A festa acontece no 
Rancho do Cavalo. 

* FERNANDO MONTEIRO 
assina com maestria o HI-
GHT TEA 2019 que já está 
em contagem regressiva 
para 15 de Junho, no Me-
tropolitan. As patronesses 
se empenham na venda dos 
convites que já estão se es-
gotando. Um evento de mui-
to prestígio.

*  O sábado, 25 de maio, 
tem agenda gastronômica e 
musical  com mais uma edi-
ção do Jantar Italiano, do 
Rotary Catedral.  Compre os 
convites e aguarde  uma noi-
te especial promovida pelo  
Rotary Catedral. Imperdível

THIAGO CASONI

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
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Horticultura
Hoje (16), o escritório da Emater 
de Umuarama juntamente com o 
Governo Federal do Paraná, reali-
zará o terceiro Seminário Regional 
de Horticultura. O evento acontece 
entre as 8h30 e 16h, no Parque 
de Exposições Dário Pimenta 
Nóbrega. Durante a manhã haverá 
palestra sobre Manejo e Con-
trole Biológico de Pragas, com o 
professor Julio Guerreiro da UEM 
e Sistema Plantio Direto de Hortali-
ças, ministrado por João de Ribeiro 
Reis da Emater de Curitiba. À tarde 
acontecerão oficinas do sistema 
de cultivo tomatec; agroindústria: 
processamento mínimo e trans-
formação de vegetais; opção para 
pequena propriedade e cultivo 
através do sistema de plantio direto 
de mamão. As inscrições podem ser 
feitas no local do evento.

Descarte correto
O Sindicato das Empresas de Ser-
viços Contábeis e das Empresas de 
Assessoramento, Perícias, Informa-
ções e Pesquisas no Estado do Paraná 
– SESCAP-PR, realizará no dia 31 de 
maio a campanha E-Lixo. A ação de 
coleta de resíduos em parceria com a 
Prefeitura Municipal e a Secretaria do 
Meio Ambiente, acontecerá no Espaço 
da Feira do Produtor, em Umuarama, 
das 8h às 18h.

490 toneladas 
de lixo
Poderão ser descartados compu-
tadores, notebooks, impressoras, 
scanners, roteadores, televisores, 
aparelhos de som e demais equi-
pamentos eletrônicos. Não serão 
coletadas lâmpadas, pilhas e ton-
ners. A campanha do SESCAP-PR 
visa atender à demanda das 38 mil 
empresas de serviços representa-
das pela entidade. Em oito anos a 
campanha já destinou corrente-
mente mais de 490 toneladas de 
lixo eletrônico. 

Engenharia Civil   No 
curso de Engenharia Civil, 
Unidade de Guaíra, os 
professores estão fazendo 
os acadêmicos colocarem 
a ‘mão na massa’. Na 
disciplina de Concretagem 
de Fundação, os 
acadêmicos aprenderem, 
na prática, sobre locação 
de obras, marcação de 
eixos das paredes e as 
etapas da execução de 
uma fundação armada, 
por meio de uma mini 
concretagem de uma 
fundação do tipo sapata 
isolada. Já na disciplina 
de Hidrossanitárias, as 
turmas dimensionaram 
uma instalação hidráulica 
de água fria, partindo do 
reservatório e atendendo 
um banheiro (com 
lavatório, vaso sanitário 
e chuveiro), uma cozinha 
(torneira) e área de 
serviço (torneira, máquina 
de lavar e tanque). 
Na de Mecânica dos 
Sólidos, os alunos fazem 
o lançamento e análise 
de vigas estruturais e 
comparam os resultados 
com os cálculos realizados 
por eles anteriormente.

Pesquisa   O curso 
de Direito da Unipar 
de Francisco Beltrão 
promoveu um encontro 
com seus alunos para 
falar sobre iniciação 
científica. O evento 
enalteceu o contato 
com a pesquisa, desde 
o ingresso à área até a 
troca de experiência com 

egressos pesquisadores. 
Também foi explicado os 
objetivos e normas dos 
programas de iniciação 
científica oferecidos pela 
Unipar. O curso de Direito 
tem em andamento cinco 
projetos de pesquisa, com 
linhas variadas (jurisdição 
constitucional, ativismo 
judicial, escravidão 
contemporânea, direitos 
fundamentais nas 
relações obrigacionais, 
bioética e biodireito). 

Contador   A importância 
do profissional contábil 
e seus conhecimentos e 
habilidades no âmbito das 
instituições federais foi 
a ênfase da Aula Magna 
promovida pelo curso 
de Ciências Contábeis 
da Unipar, Unidade de 
Umuarama. O convidado 
foi o policial federal Devair 
Aloisio, da unidade da 
PF de Guaíra. Ele atua na 
criminalística. Aos alunos, 
ele falou sobre suas 
experiências acadêmicas, 
sua rotina de trabalho, 
destacando a relevância 
que o profissional de 
contabilidade tem na 
área da perícia criminal 
financeira. Também 
chamou a atenção para 
a alta demanda que 
existe para essa função. 
Segundo ele, o perito 
contábil tem que ter 
destreza e saber correr 
atrás das informações 
certas, já que é 
responsável pelo relato 
do crime ao juiz.

NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E
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TÉCNICO DE ATIVIDADES –
na área de Educação Infantil

Vaga nº 099/19  para
Umuarama

Pré-requisitos: Ensino Superior Completo 
em Pedagogia e experiência comprovada 
em Coordenação Pedagógica, Supervisão 

Escolar e Dinâmica de Grupos com crianças 
de 3 a 5 anos.

Acesse www.sescpr.com.br/trabalhe-conosco verifique 
os pré-requisitos e inscreva-se até dia 20/05/2019.

ORIENTADOR DE ATIVIDADES  
Esporte e Lazer

Vaga nº 100/19 para
Umuarama

Pré-requisitos: Ensino superior completo 
com Bacharelado em Educação Física, 

registro no CREF e experiência profissional 
comprovada como educador ou professor 
em projetos sociais na área de educação 

física e/ou iniciação esportiva para crianças 
e/ou adolescentes.

Acesse www.sescpr.com.br/trabalhe-
conosco verifique os pré-requisitos e 

inscreva-se até dia 20/05/2019.

  

 
 
  
 
 
 
 

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
Espólio de Aurora Diniz Zafanelli e outros, torna público que requereu ao IAP – 
Instituto Ambiental do Paraná, a Licença Prévia – LP, para o empreendimento a 
seguir especificado: 
PROPRIETÁRIA:  Espólio de Aurora Diniz Zafanelli e outros 
CPF: 959.112.199-72 
ATIVIDADE: Irrigação com pivô central 
ENDEREÇO: Fazenda Cristina, Estrada Paulista, km 10, Lotes nºs 8, 9, 15 e 16, 28-
A, 28-B e 28-C, Lote nº C-1 e Lote nº C-2, todos da Gleba nº 03, do Núcleo e 
Colônia Rio do Veado 
MUNICÍPIO: Umuarama – PR 

Saída antecipada do PR
da área livre de aftosa
A decisão dos estados que per-

tencem ao bloco 5 do Pnefa (Plano 
Nacional de Erradicação da Febre 
Aftosa) de apoiar a saída antecipada 
do Paraná é um equívoco enorme e 
afetará profundamente produtores e 
todos os setores que dependem da 
entrada de animais de outros esta-
dos para as suas atividades.

O aler ta foi reforçado ontem 
(terça-feira, 14) pelo diretor da 
Abrafrigo (Associação de Frigorí-
ficos do Brasil), Jeremias Silva 
Júnior, em Paranavaí, no primeiro 
dos seis fóruns que serão realiza-
dos sobre o assunto, em várias 
regiões do Estado.

De acordo com Júnior, a opi-
nião que apresentou a um grupo 
de cerca de 2 mil pessoas, entre 
produtores rurais e lideranças polí-
ticas e agropecuárias, é consenso 
entre sociedades rurais, empresas 

Demissões 
em cadeia
O clima é de apreensão no setor. 
Maior exportador paranaense de 
carne para o mercado Kosher, que 
segue as leis judaicas de alimen-
tação, o Frigorífico Astra já se 
antecipa aos efeitos da medida. 
Os investimentos na ampliação 
da estrutura física foram sus-
pensos. Trezentos funcionários 
podem ser demitidos.
Landyr Marucci, do Curtume 
Panorama, fala da reação negativa 
em cadeia. “80% da minha maté-
ria-prima vêm do Astra. Se dimi-
nui lá, diminui aqui também. Se 
tiver que buscar couro longe, vão 
aumentar os custos e a competi-
tividade vai reduzir. As demissões 
são, sim, inevitáveis”.

Saída em bloco
A defesa é pela saída em bloco, junto com outros estados. Assim, ao invés do 

Paraná parar este ano de vacinar, poderia sair junto com o bloco 2 ou o 3 do Pnefa, 
cuja suspensão da imunização está programada para o próximo ano. Seria a forma 

do Estado não ficar isolado, conforme as lideranças.
“Estamos confiantes que o governador Ratinho Jr decidirá pelo melhor cami-

nho e nesse intuito deixamos aqui registrado o pedido de que o PR mantenha o 
que foi decidido em agosto de 2018, com resposta positiva do MAPA, e reiterado 

pelo próprio governador, no início do mandato”, enfatizou Junior.

e entidades que atuam no seg-
mento de gado de corte. 

O Paraná conta com um rebanho 
de aproximadamente 10 milhões 
de cabeças de bovinos, sendo 
cerca de 50% animais de corte. 
Mais de 2% desses bovinos que 
são destinados ao abate chegam 
de outros estados.

BARREIRA
Com a barreira criada no Paraná 

para a entrada de novos rebanhos, 
haverá uma defasagem, prejudi-
cando toda a cadeia produtiva de 
carne, incluindo frigoríficos, curtu-
mes, processadoras de ossos e 
até mesmo a indústria de biodiesel 
proveniente da gordura animal.
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AUDI  A3  SED.  2.0  TURBO  220CV  MOD. 2016 – BRANCO, AUTOMÁTICO, 
SOM/MULTIMÍDIA, COURO, TETO SOLAR, AIRBAG, ABS, COMPLETO, 30 MIL KM, Ú/DONO.  
R$ 94.800,00
AUDI A3 SED.  1.4  TURBO/ATTRA.  MOD.  2016  - PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICO, 
BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA, 38 MIL KM, COMPLETO.  R$ 75.800,00
JEEP  COMPASS  LIMITED  ANO  2017 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, AIRBAG, ABS, 
SOM/MULTIMÍDIA,COURO (BEGE), COMPLETO, Ú/DONO, C/ 33 MIL KM.  R$ 101.800,00
ASX  2.0  MITSUBISHI  ANO  2014 – BRANCA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, SOM/MULTIMÍDIA, 
AIRBAG, ABS, RODAS, DIREÇÃO, COMPLETA, PLACA-A, Ú/DONA.  R$ 61.800,00
JETTA  2.0  HIGHLINE  TSI  MOD.  2016 – BRANCO, 211CV, GASOLINA, TETO SOLAR, 
INTERIOR CARAMELO, C/ 70 MIL KM, Ú/DONO, TOP DE LINHA.  R$ 88.800,00
TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – PRETA, FLEX, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, COURO, MUL-
TIMÍDIA, COMPLETA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 59.800,00
KIA  SPORTAGE  2.0  EX  MOD. 2012 –  PRETA METÁLICA, FLEX, AUTOMÁTICA, BANCOS 
DE COURO, TETO SOLAR, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, Ú/DONA, COMPLETA.  R$ 
59.800,00
HONDA  HR-V / EXL 1.8  ANO  2016  -  BRANCA, FLEX, AUTOMATICA, AIRBAG, ABS, COURO, 
TOP DE LINHA, COMPLETA. R$ 79.800,00
HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – PRATA, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,  AR, VIDROS, DIRE-
ÇAÕ, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 64.800,00
HONDA CR-V  LX  ANO  2009 – PRETA, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,  AR, VIDROS, DIRE-
ÇAÕ, COMPLETA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 39.800,00
HONDA  CIVIC  2.4  SI  COUPE  ANO  2014 – BRANCO, GASOLINA, 220 CV, CAMB. MANUAL, 
2-PORTAS, RODAS, TETO SOLAR, COMPLETO,  13 MIL KM, RARIDADE.  R$ 91.800,00
HONDA  CIVIC  2.0  EX  ANO 2017 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO, 
AIRBAG, ABS, SOM, C/ 11 MIL KM, Ú/DONO, COMPLETO, NA GARANTIA. R$ 86.800,00
HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – PRATA, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO, 
AIRBAG, ABS, SOM, Ú/DONO, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 58.800,00
COROLLA  2.0  XEI  MOD. 2018 – PRATA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, AR, 
DIREÇÃO, C/ 48 MIL KM, Ú/DONO, COMPLETO E REVISADO.  R$ 88.800,00
COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – PRATA, FLEX, CAMB. MANUAL, AIRBAG, ABS, SOM, AR, 
VIDROS, DIREÇÃO, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 41.800,00
RAV4 TOP  2.0  ANO  2015 – BRANCA, GASOLINA, COURO, TETO, 4X4, AUTOMÁTICA, 
CONTROLE DE TRAÇÃO, C/ 78 MIL KM, Ú/ DONA, REVISADA.  R$ 103.800,00
HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - PRATA, DIESEL, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, 
BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA,  COMPLETA.  R$ 125.800,00
HILUX  CAB. DUP.  SR 2.7  ANO  2010 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, 4X2, AIRBAG, 
ABS, AR, DIREÇÃO, Ú/DONO, COMPLETO. R$ 55.800,00
LOGAN  1.6  R EXPRESSION MOD. 2017 – BRANCO, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, 
C/ 26 MIL KM, ÚNICO DONO, COMPLETO.  R$ 39.800,00
PEUGEOT 207 XR 1.4  SPORT – PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, TRAVAS, ALARME, 
COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 19.800,00
S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2015 – PRATA, AUTOMÁTICA, 4X2, DIESEL, AIRBAG, ABS, 
BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA, AR, VIDROS, DIREÇÃO, COMPLETA.  R$ 84.800,00
S-10  CAB. DUPLA  2.8  EXECUTIVE  ANO  2011 – BRANCA, DIESEL, 4X4, BCO DE COURO, 
AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, VIDROS, ALARME, TRAVAS,  COMPLETA. R$ 54.800,00
S-10  CB. DUPLA 2.4  ADVANT.  ANO  2008 – PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO, ALARME, VIDROS 
E TRAVAS ELÉTRICAS, SOM, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$  32.800,00
SPIN  1.8  LT  MOD.  2013 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA, BANCOS DE COURO, RODAS, 
SOM, PLACA-A, AR, DIREÇÃO, COMPLETA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 36.800,00
ONIX  1.0  LT  MOD.  2018 – BRANCO, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM/MY LINK, C/ 14 MIL KM, 
PLACA-A, Ú/DONA, COMPLETO, SEMI-NOVO.  R$ 40.800,00
COBALT  1.4  LTZ  ANO  2012 – PRETA, FLEX, CAMB. MECÂNICO, AIRBAG, ABS, AR, 
DIREÇÃO, COMPLETO, Ú/DONO.  R$ 31.800,00  
MONTANA  1.4  LS  MOD. 2013 – PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS E TRAVAS 

ELÉTRICAS, COMPLETA.  R$ 26.800,00
CORSA SEDAN CLASSIC 1.0 LIFE MOD. 2009 – CINZA METÁLICO, FLEX, DIREÇÃO HIDRÁU-
LICA, ALARME TRAVAS E VIDROS ELÉTRICOS, PLACA-A.  R$ 15.800,00
CORSA  SEDAN  CLASSIC  1.0  MOD. 2006  - PRATA, GASOLINA, TRAVA,  ALARME, REVISADO.  
R$ 13.800,00
CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – BRANCA, GASOLINA, 4 PORTAS, PNEUS SEMI-NOVOS, 
EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 12.800,00
AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – PRETA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, VIDROS, 
ÚNICO DONO, COMPLETO. R$ 29.800,00
ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – BRANCA, ÁLCOOL, 4-PORTAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, 
TRAVAS, ALARME, COMPLETO.  R$ 17.800,00
ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – CINZA, FLEX, AUTOMÁTICA, AR, VIDROS, DIREÇÃO, 
RODAS, VIDROS, TRAVAS, SOM, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 25.800,00
CRUZE   1.8  SEDAN  LT  MOD. 2014 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO, 
AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, COMPLETO.  R$ 49.800,00
CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, AR, VIDROS, DIREÇÃO, 
AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, PLACA-A, Ú/ DONA, COMPLETO.   R$ 46.800,00
ECOSPORT 2.0 TITANIUM MOD. 2018 – BRANCA, AUTOMÁTICA, 4X4, COURO, TETO, MULTI-
MÍDIA, AIRBAG, ABS, RODAS, C/ 18 MIL KM,  Ú/DONO, NA GARANTIA  R$ 80.800,00
ECOSPORT  1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  - PRATA, FLEX, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, SOM, 
BANCOS DE COURO, RODAS, COMPLETA, 5 MIL KM.  R$ 64.800,00
FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - VERMELHA, FLEX, 5-PORTAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, 
TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO. R$ 22.800,00 
CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – AMARELA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM , AR , DIREÇÃO, RODAS, 
TRAVAS, ALARME, ÚNIDO DONO, COMPLETA.  R$ 35.800,00
SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – BRANCA, FLEX, AIRBAG, AR, VIDRO, DIREÇÃO, VIDROS, 
TRAVAS, ALARME, COMPLETA.  R$ 34.800,00
PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – CINZA, FLEX, AR. DIREÇÃO, ALARME, VIDROS E TRAVAS 
ELÉTRICAS, REVISADA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 19.800,00
PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, TRAVAS, ALARME, 
JOGO DE RODAS, COMPLETA, REVISADA.  R$ 21.800,00
VOYAGE  1.0  CITY  MOD. 2015 – PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO, AIRBAG, ABS, COMPLETO, 
SENSOR DE ESTACIONAMENTO.  R$ 32.800,00
FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – PRATA, FLEX, 4-PORTAS, AR, VIDROS, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, 
ALARME, RODAS, COMPLETO, EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 28.800,00
FOX  1.6  GII  TREND  MOD. 2012 – PRATA, FLEX, AR, VIDRO, DIREÇÃO, RODAS , VIDROS, 
TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO,M EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 30.800,00
PUNTO  1.6  ESSENCE  MOD. 2011- BRANCO, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, COMPLETO, 
REVISADO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 27.800,00
STRADA 1.4  WORKING CELEB.  ANO  2016 – BRANCA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS E 
TRAVAS ELÉTRICAS, COMPLETO. R$ 36.800,00
STRADA  CAB. EST.  1.8  ADVANT.  ANO  2014 – CINZA, FLEX, AR, DIREÇÃO, SOM, VIDROS, 
TRAVAS, ALARME, COMPLETA, Ú/DONO.  R$ 42.800,00
UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – PRATA, FLEX, 4-PORTAS, 
ALARME, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 17.800,00
SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – PRATA, FLEX, DIREÇÃO, TRAVAS, VIDROS ELÉTRICOS, 
COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 19.800,00
PALIO  1.0  WAY  ANO  2016  - PRATA, FLEX, ARIBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, ALARME,  VIDROS 
E TRAVAS ELÉTRICAS, COMPLETO.  R$ 28.800,00
PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – CINZA, FLEX, 4-PORTAS, TRAVA, PLACA-A, REVISADO, EXCE-
LENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 18.800,00
HONDA  BIZ  125  EX  ANO 2015 – BRANCA, FLEX, FREIO A DISCO, PARTIDA. R$ 8.000,00
HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – PRETA, GASOLINA, ÚNICO DONO,  2 MIL KM, MANUAL, 
CHAVE RESERVA.  R$ 11.800,00


